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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Meer en meer koersen we richting zomervakantie en het einde van dit schooljaar 2022-2023.
De voorbereidingen voor het schoolkamp, schoolfeest en eindmusical zijn in volle gang.
Op groeps- en schoolniveau wordt er nog hard gewerkt. Op groepsniveau worden er o.a.
kindverslagen en stamgroepplannen geschreven. Op schoolniveau zijn we druk met het
evalueren en het opstellen van o.a. de schoolontwikkelplannen en schoolgids.
Deze week zullen we u informeren over de nieuwe stamgroepindeling voor komend schooljaar.

Door de oplopende coronabesmettingen denken we achter de schermen na of we al
maatregelen moeten nemen. Op dit moment gelden er nog geen specifieke maatregelen voor de
school maar we houden dit nauwlettend in de gaten.

Mochten u vragen of suggesties hebben voor de Maandagbrief, schroom niet en laat het ons
weten. Ik wens jullie allen heel fijne laatste 4 weken van dit schooljaar toe.

Ivo Thijssen
Team Jenaplanschool De Klink

Terugblik Studiedag
Met een goed gevoel kijken we terug op een intensieve maar mooie
studiedag. Een dag waarin we, na een grondige zoektocht, de keuze
hebben gemaakt om komend schooljaar te gaan starten met een
nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte. Terugkijkend, een mooi
leerzaam proces waarin we van goed naar best meer jenaplan
worden.

Vervolgens hebben we de laatste bijeenkomst samen met Anja van
Schijndel afgesloten. Anja schreef hierover het volgende:
Basisschool De Klink rondde vandaag de implementatie van LIST
voortgezet lezen af. Lezen is een feest! Het team heeft zelf de slingers
opgehangen om te delen waar het terecht trots op is!

Oprecht trots over de wijze hoe we als team ook deze scholing hebben
doorlopen.

Bezoekdag Gérard Zeegers
Afgelopen donderdag bezocht voorzitter CvB Gérard Zeegers onze school. Gérard was de gehele
dag te gast op onze mooie school.

In het toezichtkader 2017 van de onderwijsinspectie worden schoolbestuurders gewezen op
hun primaire verantwoordelijkheid:
“Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.
Elk bestuur heeft zijn eigen proces om de onderwijskwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen;
dat specifieke eigen proces is voor ons uitgangspunt in het toezicht.”
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Doelen:
1. Een breder beeld verwerven van de specifieke schoolcontext en –opgave, de plannen,

ambities, uitdagingen, draagkracht, belemmeringen en resultaten van de verschillende
scholen.

2. Een beeld verkrijgen van het (gespreid) leiderschap in de scholen.
3. Zicht op kwaliteit.

Onderstaand een korte samenvatting van Gérard over het schoolbezoek:
Ik zag er naar uit om vandaag de Klink te bezoeken. Ik vind het fijn om scholen te bezoeken die
zich hebben gebogen over de WHY van onderwijs en
die daarover met elkaar indringend het gesprek
blijven voeren. Het was  fijn dat ik te gast mocht zijn in
de groepen. In dik anderhalf uur maakte ik een reis
door jullie school en zag ik jullie aan het werk.
Dank daarvoor.

Aansluitend mocht ik met een enorme kinderraad in
gesprek. Tien kinderen van de Klink, elk met hun
eigen verhaal. Ik heb hen bevraagd op de parels en
puzzels van hun school. Mooie complimenten; de
kinderen weten wie jullie zijn en wat je voor ogen
hebt.

En door met drie ouders, Ik vraag de ouders wat zij belangrijk vinden als we spreken over
onderwijs in het algemeen en naar hun ervaringen als ouders van de Klink. Zij steken hun
bewondering en waardering voor jullie niet onder stoelen of banken.
Jan-Jaap die nog maar net onderdeel uitmaakt van de Klink-community verwoordde het als
volgt: ‘Ik heb een heel pril beeld van de school. En over onderwijs. Ik heb geen idee, maar ik heb
er alle vertrouwen in. De leerkrachten zien er energiek uit, ook aan het einde van de dag.’
Silvia heeft bewust gekozen voor de Klink, ‘omdat de school een heldere visie heeft. Wij hebben
bewust gekozen voor Jenaplan. De ontwikkeling van het kind staat hier centraal. En dat vind ik
van belang.’

Ik weet wat jullie voor ogen hebben, ik zie wat jullie doen, en ik hoop dat jullie hier samen blij en
welgemoed mee doorgaan; daarbij wil ik niet nalaten te refereren aan de kwetsbaarheid van een
relatief klein team. Wees trots op de betekenisvolle bijdrage die jullie leveren aan de
ontwikkeling van de kinderen van Grathem en omgeving (wat mij betreft).

Gérard Zeegers
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Schoolfeest
Het einde van het schooljaar is in zicht. De werkgroep schoolfeest is blij dat we jullie kunnen
mededelen dat ons jaarlijks schoolfeest weer terug is van weggeweest. Wij willen eenieder dan
ook uitnodigen om onder het genot van een hapje en een drankje het schooljaar met ons af te
sluiten.

De ouderraad zal is op zoek zijn naar hulpouders. Vele handen maken immers licht werk. U kunt
zich aanmelden via deze link:
Online Registratie Schoolfeest De Klink 2022 (surveytalent.com)

Dit jaar zal het schoolfeest plaatsvinden op donderdagavond
21 juli van 17.00-20.00 uur

● We starten om 17.00 uur met spellen die georganiseerd worden door de
kinderen van groep 8.
Kinderen van basisschool De Klink ontvangen bij de ingang een spellenkaart waarop ze
de spellen kunnen aftekenen. Ook hoort hier een broodje knak, drinken en een zakje
chips bij. Voor kinderen die meekomen en niet op de Klink zitten, is het mogelijk een losse
spellenkaart te kopen bij de ingang.

● Ouders kunnen bonnen kopen en met deze bonnen kan er eten en drinken gekocht
worden

● Op het schoolfeest kan alleen met contant geld worden betaald.
● De spellen kunnen tot 18.30 uur gespeeld worden. Daarna ruimt groep 8

de spellen op zodat ook zij de rest van de avond kunnen meegenieten.
● Er is dit jaar geen Klink got Talent. Deze avond staat in het teken van ´samenkomen´. We

willen iedereen de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan.
● Rond 19.45 uur sluit de bar en om 20.00 uur start het opruimen en verzoeken we

iedereen om weer richting huis te gaan.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep schoolfeest
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Bijzonder bezoek
Afgelopen vrijdag werden de collega's verrast door een bijzonder bezoek. Een merel kwam een
kijkje nemen binnen de school. Als vogelliefhebbers hebben de collega's vakkundig de merel
gevangen en vervolgens weer buiten uitgezet. Als dank tjilpte de Merel er vrolijk op los.

In het nieuws
Onze collega’s Sanne en Lisonne vervulden afgelopen week beide een prachtige rol in de mooie
openlucht theatervoorstelling “De zwarte grens”. Nieuwsgierig,

De Zwarte Grens is een waargebeurd verhaal over de tragedie die zich 400 jaar geleden voltrok
in de gebieden tussen de Limburgse dorpen Neer, Helden en Kessel. In deze barre tijden, leidde
het verzetten van grenspalen tot hoog oplopende conflicten waarbij met man en macht
gevochten werd voor de gemeenschap.
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Nieuws uit stamgroep 0-1-2
Vorige week hebben we een natuurwandeling mogen doen. We hebben veel geleerd over
verschillende waterdiertjes en op een kaart proberen te vinden hoe ze heetten, hebben
uilenballen mogen bekijken en lekker gepicknickt tussen het gras. Gidsen; ontzettend bedankt
voor deze leerzame ervaring!

We zijn alweer een tijdje bezig met het thema (boerderij)camping. Ondertussen is de themahoek
veranderd in een echte camping waar we moeten reserveren bij de receptie en ijsjes kunnen
kopen. Om nog meer te weten te komen over een camping en alles wat erbij hoort, hebben we
afgelopen vrijdag bezoek gehad van Sander Beek met hun caravan. Alle kinderen hebben even
binnen mogen kijken en hebben hun vragen kunnen stellen. Bedankt dat we even mochten kijken!
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Er valt nog veel te leren over dit thema. Graag zouden we deze week op woensdag een activiteit
willen doen met verschillende vakantieomgeving foto’s. De kinderen mogen dan een foto
meenemen van een vakantieomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een bos, strand, bergen, maar ook
een meertje in de buurt of een foto van een vakantiedag in de achtertuin.

Ook mogen we op bezoek op de boerderijcamping! Op 6 Juli gaan we op pad. Als het dan
allemaal lukt willen we die dag ook nog op bezoek bij de kinderboerderij. In de klassenapp zal
gevraagd worden of iemand graag zou willen rijden.

Deze week leren we de letter t van tent.
De kinderen mogen spullen meenemen met deze letter, graag
voorzien van naam.

Belangrijke data:

● 1 juli Viering

● 8 juli Viering

● 15 juli Viering in de stamgroep

● 18 juli Wisselmiddag

● 21 juli Schoolfeest
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Nieuws uit stamgroep 3-4-5
Afgelopen week zijn we in stamgroep 3-4-5 begonnen aan ons thema circuit. Dit circuit bestaat
uit verschillende activiteiten rondom ons thema ‘Loeren bij de boeren’. De kinderen zijn aan de
slag gegaan met onder andere het bouwen van een werktuig van de boerderij met Creatool
constructie, een eigen melkpak ontwerpen, het maken van een promotieposter voor een
zuivelproduct en nog tal van andere activiteiten. Zie hier een kleine sfeerimpressie.

Aankomende woensdag 29 juni zullen er weer tafeltjes afgevraagd worden bij de kinderen van
groep 4 en 5. Controleer zelf even in de klas op de tafelposter welk tafeltje nog geoefend moet
worden.
Tafeltjes die moeten worden behaald voor groep 4 (dit schooljaar) zijn: 1-2-3-4-5 en 10
Tafeltjes die moeten worden behaald voor groep 5 (dit schooljaar) zijn: 6-7-8-9-11-12.
Ook in de zomervakantie zal er af en toe geoefend moeten worden aan het automatiseren.

Oproep
De laatste schoolweken breken aan en op woensdag 20 juli zullen de juffen de klaslokalen
poetsen zodat alles weer fris en fruitig is voor een nieuw schooljaar. Denk aan: het grondig
poetsen van de tafels, stoelen, banken en kasten. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enkele
ouders die ons zouden willen helpen. Wij zullen zorgen voor drinken en wat lekkers! Wie zou ons
vanaf 14.30 uur kunnen komen helpen? Maak het kenbaar door een berichtje te sturen naar juf
Marlies of juf Jill.
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Nieuws uit stamgroep 6-7-8
Science fair
Het is bijna zover de science fair van de bovenbouw. De kinderen gaan deze week nog aan de
slag met de laatste aanpassingen. Binnen het thema Energie, Milieu en Kringloop hebben de
kinderen goed nagedacht over problemen die wij over 50 jaar in Grathem verwachten. Op de
science fair zijn onze oplossingen van deze problemen te zien. Op verschillende manieren laten
de kinderen zien en horen aan welk probleem ze gewerkt hebben, welke onderzoeksvragen ze
gesteld hebben en welke uitvindingen ze gedaan hebben. Jullie zijn van harte uitgenodigd om te
komen kijken op donderdag 7 juli van 12.30 tot 14.00 uur. Laat jullie verrassen door de mooie
presentaties en stel gerust jullie vragen!

Musical
Groep 8 is nog hard aan het oefenen aan de musical, maar het ziet er nu al leuk uit. De musical
zal op dinsdag 19 juli twee keer uitgevoerd worden. In de middag voor de kinderen van de
school en in de avond voor familie en vrienden van de groep achters. Nog even oefenen……..
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